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SKAIDROJOŠS APRAKSTS 
 

Izglītības iestādes Siguldā Skolas ielā 3 telpu vienkāršotās atjaunošanas projekts ietver divos 
stāvos izvietotu ēkas daļu ar kopējo platību 561.2 m2. 
Projekta ietvaros paredzēts atjaunot četras telpu grupas, kuras katra sastāv no garderobes, divām 
nodarbību telpām bērniem vecumā no 1.5gada līdz 6 gadu vecumam, sanitāri tehniskās telpas un 
komunikācijai nepieciešamajām priekštelpām un gaiteņiem. Pirmajā stāvā izvietotajām nodarbību telpu 
grupām ir nodrošinātas atsevišķas ieejas, savukārt uz otro stāvu varēs nokļūt, izmantojot kāpņu 
telpu ar atsevišķu ieeju. 
 
Pirmā un otrā stāva telpu galvenās izmaiņas:  

- Demontēt jauno sanitāri tehnisko telpu vietā esošās slodzi nenesošās starpsienas; 
- Ierīkot 2 jaunus sanmezglus katrai telpu grupai, tajos izvietojot 3 klozetpodus bērniem ar 

skalojamām kastēm iebūvētām sienā (slēgtās kabīnēs, 0.9mx1.2m), 3 izlietnes bērniem 
(h=500mm), vienu pieaugušo klozetpodu un izlietni (aprīkota ar maisītāju un dušas galvu), 
kā arī dziļo dušas paliktni. Esošās durvju ailas aizšūt izmantojot riģipša/alumīnija sienu 
konstrukciju; 

- Demontēt esošās telpu durvis un uzstādīt jaunas atbilstoši projektā izstrādātajai 
specifikācijai, nodrošinot ugunsdrošības prasības atbilstoši LBN; 

- Atjaunot grīdu iesegumus, sienu un griestu apdari un krāsojumu; 
- Katru garderobes telpu paredzēts aprīkot ar drēbju žāvējamo skapi; 
- Visās telpās paredzēts atjaunot apgaismojumu, nodrošinot 300lx nodarbību telpās un 200lx 

garderobēs un palīgtelpās. Elektrības rozešu un slēdžu vietas jāprecizē izbūves gaitā, 
nodarbību telpās izvietojot tos 1.8m augstumā no grīdas, rozetēm uzstādot bērnu 
aizsardzību. Pārējās telpās slēdžus izvietot 1.0m, bet rozetes 0.3m augstumā. 

 
Telpu atjaunošanas ietvaros paredzēts atjaunot vai izbūvēt no jauna sekojošus inženiertīklus: 

- Ūdens/ kanalizācijas pieslēgumus atbilstoši jaunajam sanmezglu plānojumam, kā arī katrā 
telpu grupā nodarbību telpā pie sienas, kas piekļaujas sanmezglam, jāizveido jauna izlietnes 
un trauku mazgājamās mašīnas pieslēguma vieta. Visas stāvvadu vietas precizējamas pirms 
darbu uzsākšanas; 

- Mehāniskās nosūces ventilācijas sistēmas sanmezglos un garderobēs. Paredzēt atsevišķas 
nosūces sistēmu sanitāri tehniskajām telpām un drēbju žāvēšanas skapjiem. Pirms 
projekta izstrādes apsekot esošos ventilācijas kanālus un precizēt jaunās nosūcies 
ventilācijas sistēmas pieslēgumu vietas. Nodarbību telpās saglabāt un atjaunot 
dabīgās vēdināšanas restes un kanālus. 

- Atjaunot telpu apkures sistēmu atbilstoši pasūtītāja prasībām un LBN. 
- Atjaunot vai izveidot jaunu ugunsdrošības un apsardzes signalizācijas sistēmas atbilstoši 

LBN. 
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